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İyi Bir Eğitim, 

Mutlu Öğretmen, 
Güçlü Bir Ülke! 
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GİRİŞ 

 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

BAŞKANLIK DİVANI’NA 

  

 

Özel Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin meslek sorunlarının çözülmesi, sahip 

oldukları haklarından en iyi şekilde yararlanmaları ve karşılaşacakları sorunlar karşısında var 

olan haklardan başka yeni haklar elde etmeleri ve bu hakların da yasalarla korunması için 

çalışmak adına “Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği (ÖSÖBDER)” kurulmuş 

olup, bu dernek çatısı altında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

 Dernek olarak, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin haklarını kurulmuş 

olduğumuz günden bugüne kadar her fırsatta savunduk ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu 

hususta TBMM Başkanlık Divanı nezdinde sayın Milletvekillerimize sesimizi 

duyurduğumuzda, bizlerin yanında olmaları ve destek verdikleri takdirde bizim de uğradığımız 

haksızlıklar karşısında haklarımızı koruyabilmemiz ve kullanabilmemizi sağlayacaktır. 

 Bu hususta TBMM Başkanlık Divanı’ndan bizim sesimizi duyurmamız ve haklarımızı 

korumamız anlamında TBMM’ye sunulmasını istediğimiz taleplerimiz vardır. Bu hususta 

taleplerimizi saygın Başkanlık Divanına sunarız. 

      

1-  625 sayılı Eski Özel Öğretim Kurumlar Kanun 33. Maddesi’nde     yer alan ‘’Özel 

okullarda yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre 

(emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal 

yardım  kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.’’ Maddesinin 

tekrar getirilmesini talep ediyoruz. Madde 33 - (Değişik: 11/7/1984-3035/14 md.) 

2- “Haftalık ders saati 15’ten az olmayan öğretmenlerin MEB ataması ücretli öğretmen 

statüsünde yapılamaz.” maddesinin eklenmesini talep ediyoruz. 
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3- Özel öğretim kurumlarında çalışan öğreticilerle,  belirli süreli iş sözleşmesi 

yapılması ve sözleşmenin en az 1 yıllık olması, 5580 Sayılı Kanun’un 9. maddesi 

ile zorunlu hale getirilmiştir. Maddesinin “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine 

tabiidir.” Şeklinde tekrardan düzenlenmesini talep ediyoruz. 

4- 5580 sayılı 8. Kanun Maddesi’nde yer alan  “ İhtiyaç halinde, resmî okullarda 

görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla 

yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve 

çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla 

yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders 

verilebilir.  Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez.” 

maddesinin yeniden düzenlenerek, bu hususta kısıtlama getirilmesini talep ediyoruz. 

5- Kurucuları öğretmenler olan kooperatifler tarafından kurulan Özel Öğretim 

Kurumları hariç olmak üzere, tüm Özel Öğretim Kurumlarında kurucuların, görev 

yapılacak eğitim-öğretim yılında çalışacak tüm öğretmenlere ödenecek 1 yıllık 

toplam maaşı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce teminat olarak göstermesini 

talep ederiz. 
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